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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Användandet av informellt tvång riskerar begränsa patientens 

självbestämmande i utformandet av sin vård. Trots detta vidmakthåller 

vårdpersonal användandet av informellt tvång på grund av dess effektivitet för 

patientens följsamhet till föreslagen behandling och för att upprätthålla en 

säker vårdmiljö. Att begränsa patientens självbestämmande utöver vad som 

regleras i lag är i gråzonen till vad som kan betraktas vara tillåtet. 

Syfte:  
Att beskriva patienters erfarenheter av informellt tvång samt beskriva 

alternativ som främjar personcentrerad vård. 

 

Metod: En systematisk integrativ litteraturöversikt av nio kvalitativa artiklar. 

Dataanalysen genomfördes utifrån Whittemore och Knafls metod. 

 

Resultat: Två övergripande teman identifierades; Vårdens inverkan på informellt tvång 

och Konsekvenser av informellt tvång med två respektive tre subteman som 

inspirerades av NANDA-I; Otillräcklig relation, Potential för förbättrad 

stresshantering, Risk för hotad värdighet, Maktlöshet samt Defensiv- och 

ineffektiv stresshantering. 

Slutsats: Vårdpersonalens användande av informellt tvång har medfört negativa 

upplevelser och hanteringsstrategier för patienterna. Ur patienternas 

beskrivningar återfanns alternativ till det informella tvånget som är kunskap 

vårdpersonal kan använda sig av för att arbeta enligt principer för 

personcentrerad vård. 

Nyckelord: Informellt tvång, tvång, autonomi, paternalism, personcentrerad vård. 

 



 
 

Abstract 

 

Background: The use of informal coercion poses a risk to limit the patient’s autonomy in 

the formation of their care. Regardless of this, healthcare personnel 

maintain the use of informal coercion due to its effectiveness in compliance, 

and maintaining a safe care environment. This restrictive act of patient’s 

autonomy is in a grey area to what can be considered as allowed.   

Aim: To describe patients’ experiences of informal coercion and alternatives that 

promote person-centered care. 

Method: A systematic integrative review of nine qualitative articles. The data 

analysis was performed based on the method by Whittemore and Knafl. 

Results: Two major themes were identified; The impact of care on informal coercion 

and Consequences of informal coercion with two, respective three minor 

themes inspired by NANDA-I; Ineffective relationship, Readiness for 

enhanced coping, Risk for compromised human dignity, Powerlessness, 

Defensive- and ineffective coping.   

Conclusions: Healthcare personnels’ use of informal coercion has led to negative 

experiences and coping for the patients. From the patients’ descriptions, 

alternatives were found, which is knowledge that healthcare personnel can 

use to work according with principles for person-centered care. 

Keywords: Informal coercion, coercion, autonomy, paternalism, person-centred care. 
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Inledning 

Med utgångspunkt i våra samlade kliniska erfarenheter, dels från den rättspsykiatriska 

heldygnsvården, och dels från den psykiatriska vården i allmänhet, har vi erfarit olika 

strategier i det kliniska arbetet för att få patienter följsamma till föreslagen behandling, 

eller för att gränssätta patienter i situationer där de uppvisat ett störande beteende 

gentemot sin omgivning.  

Det störande beteendet riskerar att försvåra omvårdnaden av medpatienter varför det är av 

vikt att situationen uppmärksammas och hanteras på ett adekvat sätt. Vid utebliven åtgärd 

riskerar även beteendet att eskalera och utgöra en säkerhetsrisk på en vårdavdelning 

bland medpatienter med olika svårigheter och sjukdomsförlopp vilket kan vara skäl till att 

vårdpersonalen väljer att använda sig av tvång för att kontrollera situationen. Med ett 

säkerhetsmedvetande i åtanke tror vi att vårdpersonalens förhållningssätt kan bli 

problematisk i situationer där informellt tvång används obefogat och vidmakthålls med 

hänvisning till avdelningens säkerhet och rutiner.  

Våra förhoppningar med studien är att öka medvetenheten kring patienters erfarenheter 

från situationer där tvång varit inblandat. Denna kunskap är av betydelse för att öka 

patienters delaktighet i vården och minska vårdpersonalens användande av informellt 

tvång. 

 

Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en genomgång av svensk lagstiftning som reglerar patientens 

rättigheter i mötet med hälso- och sjukvården och de begränsningar som den psykiatriska 

vården kan innebära för den enskilde individen. Därefter beskrivs två etiska principer; 

autonomi och paternalism, som ökar, respektive minskar patientens självbestämmande i 

vårdetiska situationer. Vidare kommer det informella tvånget som är studiens huvudfokus 

definieras för att sedan beskrivas utifrån vårdpersonalens attityder till fenomenet och 

skillnader i upplevelsen av informellt tvång ur ett patientperspektiv. Avslutningsvis 

kommer personcentrerad vård att beskrivas som vägledning i utformandet av vården samt 

vilka risker ett uppgiftsorienterat perspektiv kan medföra, och vilka krav sjuksköterskan 

ställs inför i vårdmiljön. 
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Lagstiftning 

Hälso- och sjukvårdslag 

Patientens rättigheter i vården är reglerade i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 

2017:30), som vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienten. I de allmänna bestämmelserna 

beskriver lagen särskilt att vården ska tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet 

och säkerhet, samt arbeta för att förebygga ohälsa. Utgångspunkten för vården ska vara 

respekt för patientens rätt till självbestämmande och integritet och vården ska även främja 

en god kontakt mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Patientlag 

Patientens rätt till självbestämmande och integritet finns även reglerad i patientlagen 

(SFS 2014:821) och därtill delaktighet i utformning av sin vård så långt det är möjligt. 

Vidare beskriver lagen att hälso- och sjukvården inte får ges utan patientens samtycke. 

För att patienten ska kunna ta ställning till den vård han eller hon behöver ska vården 

först ge patienten anpassad information för att underlätta val av behandlingsalternativ 

innan patienten ger sitt samtycke till vården. Om patienten väljer att avstå föreslagen 

behandling eller vård, ska hen erhålla information om vilka konsekvenser patientens 

beslut kan medföra. Patientens medverkan i vården genom att hen själv ska utföra vissa 

åtgärder ska utgå från patientens egna önskemål och individuella förutsättningar. 

 

Lag om psykiatrisk tvångsvård och lag om rättspsykiatrisk vård 

En person i Sverige kan bli föremål för tvångsvård om denne enligt lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT) (SFS 1991:1128) lider av en allvarlig psykiskt störning, har ett 

oundgängligt behov av vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än att bli inlagd i 

psykiatrisk heldygnsvård, och samtidigt motsätter sig sådan vård.  

 Rättsväsendets rätt att döma en person till tvångsvård regleras i brottsbalken 

(1962:700). Den som begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning och 

där brottets påföljd bedöms resultera i ett fängelsestraff kan istället överlämnas för vård 

enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) (SFS 1991:1129).  

 Socialstyrelsen (2009) beskriver en allvarligt psykisk störning primärt som ett 

tillstånd av psykosnära natur med inslag av en störd verklighetsförankring med symtom 

som vanföreställningar, hallucinationer eller förvirring. Andra tillstånd som leder till att 

den psykiska funktionsnivån blir av psykotisk art kan även ses som en allvarligt psykisk 
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störning och kan då inkludera personlighetsstörningar, missbruk, hjärnskada, 

krisreaktioner och depressioner. 

 Enligt LPT (SFS 1991:1128) och LRV (SFS 1991:1129) får en patient i psykiatrisk 

heldygnsvård, efter beslut från chefsöverläkare, hållas avskild från andra patienter om 

denne genom sitt aggressiva- eller störande beteende försvårar vården för de andra 

patienterna. LPT och LRV ger chefsöverläkaren även möjlighet att besluta om att 

kortvarigt spänna fast en patient som utgör en omedelbar fara för sig själv eller för någon 

annan. Tvångsåtgärder enligt LPT och LRV får enligt Socialstyrelsen (2009) enbart 

användas om “de står i rimlig proportion till syftet med åtgärderna” (s.13). Om det finns 

andra alternativ att tillgå som är mindre ingripande skall dessa användas innan en 

tvångsåtgärd är aktuell. Vidare förtydligar Socialstyrelsen (2009) att tvångsåtgärderna 

endast får användas för att genomföra vården om patienten efter att ha fått individuellt 

anpassad information inte medverkar till vården på frivillig grund. 

 

Etiska principer 

Autonomi 

Autonomi kännetecknas enligt Beauchamp och Childress (2013) av att en individ har ett 

självbestämmande som är fritt från kontrollerande ingripanden från andra individer eller 

begränsningar som förhindrar individen från att fatta självständiga beslut, som 

exempelvis vid otillräcklig förståelse. En autonom individ kommer således att agera 

utifrån en självvald plan, medan individen till motsats vid begränsad autonomi kommer 

att vara kontrollerad av andra individer och oförmögen att agera utifrån sin egen önskan 

och planering. Beauchamp och Childress (2013) exemplifierar autonomi i relation till 

hälso- och sjukvård där individer med kognitiva svårigheter ofta har begränsad autonomi 

till följd av en psykisk funktionsnedsättning. 

 Generellt behöver två tillstånd vara uppfyllda för att autonomi ska föreligga enligt 

Beauchamp och Childress (2013): 1) att individen är fri från kontrollerande ingripanden 

och 2) att individen har kapacitet för ett avsiktligt handlande. 

 

Paternalism 

Beauchamp och Childress (2013) beskriver paternalism som en handling vilken 

kännetecknas av att en person tar sig rätten att bestämma över annan individ. Likt 

relationen mellan en förälder och sitt barn, utelämnas barnet inflytande i beslutsfattandet 
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då föräldern agerar utifrån dennes föreställningar om vad som är välgörande för barnet. 

Vidare beskriver Beauchamp och Childress liknelsen i hälso- och sjukvården där den 

paternalistiska handlingen mellan vårdpersonal och patient motiveras utifrån att 

vårdpersonal har den erfarenhet och kunskap som krävs för att avgöra vad som är bäst för 

patienten. 

 Enligt Beauchamp och Childress (2013) kan paternalistiska handlingar i hälso- och 

sjukvården bland annat involvera situationer där vårdpersonal använder sig av tvång, 

undanhåller information eller helt enkelt motsätter sig att bejaka patientens vilja. 

 

Informellt tvång 

Beskrivningar av informellt tvång 

Tännsjö (1994) beskrev i sin bok om tvång i vården att det informella tvånget kunde delas 

in i två kategorier. Dels det beskedliga tvånget som syftade till att ligga i patientens 

intresse och det beskäftiga tvånget som inte låg i patientens intresse, utan syftade till att 

vårdpersonalen skulle få det bekvämare. 

 I en kvantitativ studie av Lidz, Mulvey och Hoge (1998) intervjuades 433 patienter på 

två universitetssjukhus i USA om vad patienter upplevde som tvång. Nio olika handlingar 

uppfattades som informellt tvång: övertalning, uppmuntran, hot, uppvisandet av 

maktövertag, fysiskt ingripande, hot om tvångsvård, huruvida om patienten blev tillfrågad 

om något innan beslut togs, ge order samt oärligt beteende.  

 I en grundad teori av Lützén (1998) intervjuades tio vårdpersonal på ett mentalsjukhus 

i Storbritannien med fokus på situationer där patienter med psykisk ohälsa inte 

medverkade till omvårdnadsåtgärder. Studiens resultat påvisade flera tillvägagångssätt att 

hantera vardagssituationer som skapade konflikter i beslutsfattandet vilket resulterade till 

utvecklingen av begreppet subtilt tvång och dess beståndsdelar: bedömning av patientens 

beslutsförmåga, ändra på definitionen av autonomi, rättfärdiga tvång som strategi och 

etisk reflektion. Det framkom hos samtliga vårdpersonal att det som var mest 

problematiskt var att upprätthålla patientens autonomi. Vårdpersonalen kunde inte 

använda sig av tvångsåtgärder på grund av gällande lagar utan fick istället förlita sig på 

acceptabla metoder för att övervinna patienternas motstånd och protester och 

argumentera för varför autonomi inte kunde beaktas. I situationer där patienter inte kunde 

eller ville medverka till en specifik intervention eller behandling var vårdpersonalens 

egna värderingar, kunskaper och erfarenheter vägledande till vad som behövde göras. 
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Subtilt tvång beskrevs som en interpersonell och dynamisk aktivitetet där en person (eller 

flera) utövar sin vilja på någon annan vilket medför en etisk komponent i handlingen då 

det riskerar att försumma patientens autonomi.    

 Szmukler och Appelbaum (2008) beskrev i en litteraturstudie att upplevelsen av tvång 

inom den psykiatriska vården återfanns i ett spann, från de formella åtgärderna reglerade i 

lag till de mer subtila informella formerna där patientens kontroll, frihet och 

valmöjligheter i varierande mån inskränktes av vårdpersonal. Vidare beskrev de olika 

former av tvång utifrån fem nivåer: övertalning, mellanmänsklig utnyttjande, incitament, 

hot samt formellt tvång. 

 

Vårdpersonalens attityder till informellt tvång 

Att informellt tvång är en effektiv metod var enligt en fokusgruppstudie av Valenti et al. 

(2015) nästan en universal samstämmighet bland personal i psykiatrisk vård. Studien 

inkluderade fem distrikt i världen, Angloamerika, Central- och Östeuropa, Latinamerika, 

Skandinavien och Sydeuropa. En av de huvudsakliga orsakerna till att vårdpersonalen 

använde sig av informellt tvång var att få patienter följsamma till behandling. Vidare 

associerade vårdpersonal informellt tvång med förbättringar på flera områden, som 

exempelvis psykisk hälsa, antalet inläggningar i heldygnsvård samt patientens sociala 

situation. Samtidigt som vårdpersonalen såg informellt tvång som effektivt fanns det en 

bred farhåga kring begreppet och dess användning och bland flera vårdpersonal 

upplevdes begreppet även obehagligt ur ett etiskt perspektiv. För att minska på 

spänningen använde sig vårdpersonalen av handlingar som medförde mindre allvarliga 

villkor för patienten. Andra strategier vårdpersonalen använde sig av för att förmildra 

användandet av tvång var att välja en annan definition för sitt handlande, som exempelvis 

att tvång definierades om till en varning om eventuella konsekvenser. Det framkom även 

en delad åsikt mellan vårdpersonalen om vilka etiska principer som var till grund för den 

psykiatriska vården. Ena sidan argumenterade för att patientens bästa var överordnad 

patientens självbestämmande som motivering till varför ett paternalistiskt förhållningssätt 

användes medan dess motståndare kritiserade om psykiatrin verkligen har rätt att 

påtvinga patienter paternalism.  

 I en litteraturöversikt av Hotzy och Jaeger (2016) om attityder och effekter av 

informellt tvång framkom det att majoriteten av vårdpersonal inom psykiatrisk vård 

använde sig av informellt tvång dagligen. Detta kunde ske såväl medvetet som omedvetet 

om att handlingen de utförde räknades som informellt tvång. Vårdpersonalen ansåg att 
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informella tvångsåtgärder är en accepterad och effektiv metod i syfte att fostra 

patienterna att ta kontroll över sitt liv och följa föreslagen behandling. Vidare visade 

litteraturöversikten att vårdpersonalen ansåg att det, i deras syn, mildare informella 

tvånget kunde reducera risken för formella tvångsåtgärder som fastspänning och 

avskiljning. 

 Elmer et al. (2018) beskrev i en tvärsnittsstudie från fem psykiatriska kliniker i 

Tyskland och Schweiz vårdpersonalens uppfattning om vad som är informellt tvång. Det 

visade sig att vårdpersonalen underskattade förekomsten av informella tvångshandlingar, 

speciellt de mer allvarliga som hot om att bli tvångsmedicinerad om inte patienten tog 

emot läkemedel på frivillig grund eller köpslående som att patienten enbart fick gå ut 

under förutsättning att patienten tog emot sin medicin. Studien visade även på att 

vårdpersonal som var mer positivt inställda till användandet av informellt tvång 

underskattade förekomsten mer än de som var mer negativt inställda. 

 

Grader av upplevt tvång 

I en norsk experimentell studie av Sørgaard (2007) jämfördes tre grupper av patienter 

som antingen var tvångsintagna, inlagda frivilligt eller övertalade att lägga in sig på en 

psykiatrisk akutavdelning. Både de tvångsintagna och de övertalade patienterna beskrev 

att deras åsikter om behandlingen och inflytande i behandlingen inte var lika viktiga 

jämfört med de patienter som var inlagda frivilligt på avdelningen. De var även mindre 

nöjda med den behandling som erbjöds och upplevde att den huvudsakliga behandlingen 

var påtvingad medan de som var inlagda frivilligt i större utsträckning var nöjda med sin 

behandling. 

 Skillnaden av upplevt tvång mellan två patientgrupper förekom även i en 

tvärsnittskohortstudie av Sheehan och Burns (2011) i England där sambandet 

behandlingsrelation och upplevt tvång undersöktes på två psykiatriska akutavdelningar. 

Att jämföra med de frivilligt inlagda patienterna upplevde de tvångsintagna tvång i större 

utsträckning, medan lägre nivåer av upplevd tvång var associerat med mindre 

påtryckningar från vårdpersonalen. 

 

Personcentrerad eller patientcentrerad vård 

I det kliniska arbetet finns det en risk för att vårdpersonalen låter sin profession ta över på 

grund av kunskap och erfarenheter vilket minskar patientens möjlighet till delaktighet i 
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sin vård. Patienten kan då som konsekvens av begränsat inflytande reduceras till ett 

sjukdomstillstånd i stället för att bli bemött och behandlad som en unik individ. 

Personcentrerad omvårdnad är därför av stor betydelse för ett lyckat möte mellan 

vårdpersonal och patienter (Svensk sjuksköterskeförening, Svenska läkaresällskapet & 

Dietisternas riksförbund, 2019). 

 En förutsättning för att patienten ska få ett ökat inflytande är att vården primärt utgår 

från patientens egen berättelse om de upplevelser som ligger till grund för sin 

livssituation, vilket möjliggörs i dialog med vårdpersonalen. Att arbeta personcentrerat 

innebär därför att vårdpersonalen ser bortom sjukdom eller tecken på ohälsa för att istället 

fokusera på patientens uttryckta behov i mötet dem emellan. Detta kännetecknas av att 

vårdpersonalen betraktar patienten som en jämlik samarbetspartner som är kapabel att 

fatta egna beslut. Således är förutsättningen för personcentrerad vård att vårdpersonalen 

är öppna för att lyssna på patientens egen berättelse och att berättelsen i sig ges lika stort 

inflytande i vården som vårdpersonalens bedömningar. Vidare beskrivs dokumentationen 

som avgörande för ett personcentrerat förhållningssätt vilket förutsätter att patientens 

helhetsbild nämns och hur patienten är delaktig i sin vård. Vårdpersonalen behöver göra 

det möjligt för patienten att leva det liv hen vill leva trots eventuella sjukdomstillstånd, 

tecken på eller upplevelser av ohälsa. Denna möjlighet innebär att patienten ges tillfälle 

till meningsfulla aktiviteter efter eget intresse och förmåga (Svensk sjuksköterskeförening 

et al., 2019). 

 McCormack och McCance (2006) beskriver i en artikel om utvecklandet av 

personcentrerad vård hur det består av ett ramverk av fyra hörnstenar: egenskaper hos 

sjuksköterskan, vårdmiljön, den personcentrerade processen samt förväntade resultat av 

personcentrerad vård. Egenskaper hos sjuksköterskan innefattar att vara professionellt 

kompetent, kunna skapa goda interpersonella relationer, kunna uppvisa en tydlighet kring 

övertygelser och värderingar samt ha självkännedom. Vårdmiljön innefattar såväl den 

fysiska miljön och kulturen på avdelningar och såväl det system vården är uppbyggd 

kring, så som möjlighet till delat beslutsfattande och effektiva personalrelationer. Den 

personcentrerade processen innefattar de aktiviteter som utförs för att arbeta 

personcentrerat. Till dessa hör att lyssna på patientens tro och värderingar, ha 

engagemang och visa sympatisk närvaro, delat beslutsfattande och att förse för fysiska 

och psykiska behov. De förväntade resultaten efter den personcentrerade processen 

utvärderas sedan utifrån nöjdhet med vården, delaktighet i vården, känsla av 

välbefinnande och upplevelsen av den terapeutiska alliansen. 
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 Det finns flera utmaningar i det kliniska arbetet för att implementera och bibehålla ett 

personcentrerat förhållningssätt. Till exempel förekommer det att vårdpersonal hävdar att 

de arbetar enligt riktlinjer för personcentrerad omvårdnad när det saknas beskrivningar i 

hur arbetet genomförs på den enskilde enheten. En annan utmaning hänsyftar till hur 

begrepp kan komma att påverka vårdrelationen. Begreppet patientcentrerad vård riskerar 

att reducera personen till en patient bland andra, det vill säga att gå från en unik individ 

till att bli ett objekt. Det kan medföra att den vård som ges av vårdpersonalen är påverkad 

av ett uppgiftsorienterat förhållningssätt som sätter vetenskap i fokus snarare än 

personens egna önskemål, och de har således upprättat en maktskillnad mellan dem och 

patienten. Den avslutande utmaning vårdpersonalen står inför är korrekt dokumentering. 

Brister i dokumentering av personcentrerade interaktioner och information riskerar att 

utelämna användbar information för vårdpersonalen, som bland annat patientens 

önskemål (Svensk sjuksköterskeförening et al., 2019). 

 

Sjuksköterskans roll 

Enligt de etiska krav som sjuksköterskan ställs inför ska denne verka aktivt för att främja 

en vårdmiljö där mänskliga rättigheter respekteras. Sjuksköterskan ska vidare medverka 

till en vårdkultur och organisation som aktivt tar avstånd från oetiska metoder samt 

främja ett etiskt förhållningssätt. När sjuksköterskan uppmärksammar att medarbetare 

eller andra personer riskerar att hota enskilda personer, familjers eller allmänhetens hälsa 

ska denne ingripa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan har även ett 

etiskt ansvar för att aktivt arbeta för att patientens perspektiv beaktas och är jämbördigt 

med vårdens tolkning (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 I kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård betonas 

specialistsjuksköterskans roll där värnandet om mänskliga rättigheter och beaktandet av 

etiska aspekter som främjar patientens delaktighet är centrala aspekter i 

kompetensbeskrivningen. (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). 

 En förutsättning för patientens delaktighet är att sjuksköterskan arbetar 

personcentrerat. Partnerskap, patientberättelse och dokumentation ses som de tre centrala 

nyckelbegreppen som sjuksköterskan ska utgå ifrån i sitt möte med patienten. 

Sjuksköterskan ska främja ett arbetssätt som gör det möjligt för patienten att i så stor mån 

som möjligt leva det liv hen vill leva. Det innefattar även att respektera patientens 

önskemål och inte moralisera över de val patienten beslutar sig för. För att kunna bedriva 
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en ändamålsenlig personcentrerad vård krävs det att sjuksköterskan har god kunskap om 

patientens värderingar, behov, synsätt, intressen, prioriteringar och vanor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

 I en kvalitativ studie av Gunasekara, Pentland, Rodgers och Patterson (2014) 

intervjuades personer med erfarenhet från den psykiatriska heldygnsvården i Australien, 

där bland både vårdpersonal och patienter. I patienternas beskrivningar om vad som 

kännetecknade en yrkesskicklig psykiatrisjuksköterska framkom dennes förmåga att visa 

på genuin nyfikenhet för patientens livsberättelse och erfarenheter. Patienterna ville bli 

uppmärksammade och behandlade holistiskt med betoning på att inte vara ett 

sjukdomstillstånd som kontrolleras. Vidare beskrev patienterna att psykiatri-

sjuksköterskan har som uppdrag att lära sig varje persons hopp, framtidsplaner, resurser 

och strävan, samt gör vad de kan för att främja patientens framsteg längs med vägen mot 

återhämtning. 

 Andra viktiga aspekter patienter beskrev Gunasekara et al. (2014) var att mindre 

händelser kunde ha en större mening för personer som har en begränsad kontroll över vad 

som händer i och runt omkring dem. Patienterna efterfrågade att sjuksköterskan 

introducerade sig själv i början av arbetspasset och förklarade sin roll, och tog sig tid för 

samtal under arbetspasset. Detta kunde utgöra en positiv skillnad för patientens resa mot 

återhämtning, men även för att utveckla ett samspel och förtroende. 

 

Problemformulering 

Vårdpersonalens användande av informellt tvång riskerar begränsa patientens 

självbestämmande i utformandet av sin vård. Ur ett vårdetiskt perspektiv kan informellt 

tvång relateras till användandet av ett paternalistiskt förhållningssätt. Att begränsa 

patientens självbestämmande som inte regleras i lag är i gråzonen till vad som kan 

betraktas vara tillåtet. Trots detta visar tidigare studier att vårdpersonalen vidmakthåller 

informellt tvång på grund av dess effektivitet för att få patienter följsamma till föreslagen 

behandling, eller för att kontrollera vårdmiljön för att förhindra användandet av formella 

tvångsåtgärder. I litteraturgenomgången har författarna identifierat att det råder en 

tvetydighet i hur informellt tvång definieras, vilket kan medföra en omedvetenhet i hur 

fenomenet kommer till uttryck i det kliniska arbetet. Tidigare studier har även påvisat att 

det finns ett samband mellan patienters upplevelser av informellt tvång och påtryckningar 

från vårdpersonalen. Det är därför av vikt att beskriva patienters erfarenheter av 
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informellt tvång för att öka kunskapen om hur fenomenet uttrycker sig i patientens 

vardag. Det kan ge sjuksköterskan de verktyg som behövs i utformandet av 

individanpassad vård. 

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av informellt tvång samt 

beskriva alternativ som främjar personcentrerad vård. 

 

 Hur upplevde patienter inom psykiatrisk vård fenomenet informellt tvång? 

 Vilka alternativ till informellt tvång beskrev patienter i psykiatrisk vård som kan 

betraktas som personcentrerad vård? 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Författarna har i denna studie valt att använda sig av Phil Barkers omvårdnadsteori 

tidvattenmodellen som teoretisk utgångspunkt i resultatdiskussionen utifrån de tio 

åtaganden som rangordnas utan inbördes ordning. De tio åtaganden kan ge 

sjuksköterskan verktyg att använda sig av i det kliniska arbetet för att bland annat öka 

patienters delaktighet i utformandet av vården genom relationsskapande vilket är i linje 

med vad som eftersträvas med personcentrerad omvårdnad och kan således vara ett 

alternativ för vårdpersonalen för att minska patienters upplevelser av informellt tvång. 

 

De tio åtaganden 

Enligt Barker och Buchanan-Barker (2005) är tidvattenmodellen baserad på tio stycken 

åtaganden som värderar och binder samman personens erfarenheter och underlättar ett 

relationsskapande: 

1) Värdera rösten: personens berättelse om erfarenheter av psykisk ohälsa eller 

andra relaterade problem är början och slutet för det vårdande mötet. Berättelsen 

omfattar inte enbart personens förtvivlan utan innehåller även hoppet om att finna 

en lösning. Denna röst behöver skyddas eftersom den förnyar personen. 

2) Respektera språket: personen har utvecklat ett särskilt sätt att uttrycka sin 

livsberättelse på och delar med sig sådant som enbart personen själv kan känna 

till. Denna berättelse är ett optimalt verktyg för att belysa situationen. 
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3) Utveckla en genuin nyfikenhet: personen skriver en livsberättelse men den är inte 

självklar. Vårdaren behöver utveckla sätt att uttrycka ett genuint intresse för att få 

bättre förståelse för berättelsen så som den är skriven och fortlöper. 

4) Bli lärjungen: personen är expert på sin livsberättelse. Vårdaren lär sig av 

personen om vad som behöver göras eller vad som fungerar, men enbart om 

vårdaren på ett flitigt och respektfullt sätt intar rollen som lärjunge. 

5) Synliggör den personliga visdomen: personen har utvecklat ett rikt lager av 

personlig visdom genom att skriva sin livsberättelse. En av vårdarens 

huvudsakliga uppgifter är att synliggöra den visdomen som sedan används för att 

lyfta upp personen och vägleda resan. 

6) Var transparent: både personen och vårdaren innehar möjligheten till att införliva 

ett samarbete. För att den ska komma till stånd behöver relationen utgå från ett 

ömsesidigt förtroende. 

7) Använd de verktyg som finns: personens berättelse innehåller exempel på vad som 

tidigare har fungerat eller kan fungera. Dessa exempel är de huvudsakliga verktyg 

som behöver användas för att möjliggöra eller forma personens berättelse om 

återhämtning. 

8) Forma nästa steg: vårdaren och personen arbetar tillsammans för att skapa en 

uppfattning om vad som behöver göras i stunden. Det första steget synliggör 

förändringens kraft och hjälper till att peka mot det slutgiltiga målet. 

9) Ge tid som gåva: det finns inget mer dyrbart än den tid vårdaren och personen 

spenderar tillsammans. Den tid som vårdaren avsätter för personen är 

grundläggande för förändringsprocessen. 

10) Kom ihåg att förändring är konstant: huvudprincipen i tidvattenmodellen är att 

förändring är oundvikligt eftersom det är en konstant pågående process. 

Vårdarens uppgift är därför att utveckla en medvetenhet om hur denna förändring 

kommer till uttryck och hur den kunskapen kan användas för att hjälpa personen 

att undvika fara och lidande för att istället sätta kurs mot återerövrande och 

återhämtning. 

 

Metod 

För att få en överblick och sammanställning över det aktuella forskningsläget utifrån 

identifierat problemområde valdes en systematisk integrativ litteraturöversikt som metod. 

Metoden lämpar sig då data från både kvalitativ och kvantitativ design kan integreras i 
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analysen (Polit & Beck, 2016). Processen i arbetet skedde med vägledning av 

Whittemore och Knafls (2005) fem faser för integrerad metod för litteraturöversikter. De 

fem faserna innefattade i tur och ordning problemidentifiering, datainsamling, 

kvalitetsgranskning, dataanalys och slutligen resultatpresentation. 

 

Urval 

I den första fasen identifierades ett problem utifrån författarnas egna erfarenheter utifrån 

kliniska erfarenheter från den psykiatriska vården. För att främja arbetet i kommande 

faser definierades tydligt syftet med studien, vilken population som önskades studeras 

samt vilka begrepp som var relevanta. 

 För att få fram artiklar som svarade mot studiens syfte konstruerades ett antal 

inklusionskriterier och exklusionskriterier (Whittemore & Knafl, 2005).  

 Inklusionskriterier: artiklarna skulle vara empiriska originalkällor vars frågeställning 

var relevanta för studiens syfte. De skulle vara peer-reviewed samt vara publicerade 

mellan 2000 och 2019. De skulle beskriva vuxna människors erfarenheter. De skulle 

beskriva erfarenheter från psykiatrisk eller rättspsykiatrisk heldygnsvård. För att erhålla 

ett resultat som i så stor mån som möjligt var överförbart till en svensk kontext 

begränsades artiklarna till att vara utförda i Europa, USA, Kanada, Australien eller Nya 

Zeeland. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska. De skulle ha en medel 

eller hög kvalitet enligt föreliggande studies granskningsmall. Slutligen skulle artiklarna 

vara fritt tillgängliga via Ersta Sköndal Bräckes Högskola eller Umeå Universitet då en 

av författarna hade tillgång till det sistnämnda. 

 Exklusionskriterier: Forskningsöversikter. Studier vars fokus var vårdpersonalens 

upplevelser av tvång. Studier som inte var peer-reviewed. Studier som var skrivna före 

2000. Studier som hade barn och/eller ungdomar som huvudfokus. Studier som enbart 

beskrev erfarenheter från psykiatrisk eller rättspsykiatrisk öppenvård. Studier som ej var 

utförda i Europa, USA, Kanada, Australien eller Nya Zeeland. Studier som ej var skrivna 

på svenska eller engelska. Studier som bedömdes som låg kvalitet enligt föreliggande 

studies granskningsmall. Ej tillgängliga via Ersta Sköndal Bräckes Högskola eller Umeå 

Universitet. 
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Datainsamling 

I den andra fasen skedde en sökning i databaser efter relevanta artiklar samt genom 

manuell sökning. Artiklarna söktes genom databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. 

Dessa tre databaser valdes utifrån att de täcker områden inom omvårdnad, medicin och 

psykologi och därmed ansågs mest lämpliga för att hitta vetenskapliga artiklar kring det 

studerade området (Polit & Beck, 2016). Sökperioden var mellan 18 februari 2019 och 12 

mars 2019. 

 Sökningen i databaserna skedde utifrån MeSH-termer i PubMed, CINAHL-headings i 

Cinahl samt Thesaurus i PsycINFO. I samtliga databaser användes först sökfrasen: 

coercion AND “mental health” AND inpatient AND experience. Initialt valde författarna 

att begränsa sökningen från 2009-2019 vilket resulterade i tolv träffar i Cinahl, 23 träffar 

i PubMed samt 64 träffar i PsycINFO. Av dessa lästes 17 abstrakt som föreföll relevanta 

för studien, varav tre inkluderades. Från den manuella sökningen inkluderades ytterligare 

två artiklar. Inledningsvis valdes att begränsa tidsperioden för utgivning till de senaste tio 

åren. Då det dock visade sig vara ett relativt outforskat ämne ändrades kriterier till 

artiklar publicerade från 2000 till 2019. Efter denna ändring i sökparametrar framkom 

ytterligare artiklar. Från Cinahl tre träffar, PubMed sju träffar samt PsycINFO 17 stycken. 

Totalt lästes sex abstrakt varav en artikel inkluderades till studien. 

 Efter den initiala sökningen träffade författarna en bibliotekarie som arbetade på 

högskolans bibliotek. I samråd med bibliotekarien användes sökfrasen ((((("Psychiatry") 

OR psychiatr*)) AND (("Coercion") OR "informal coercion")) AND ((((("Hospitals, 

Psychiatric") OR "Hospitalization")) OR hospitalized) OR "Inpatients")) AND 

(experiences OR attitudes OR perceptions OR views OR feelings))))) i de aktuella 

databaserna. De ord som börjar med versal indikerar att de är en MeSh-term/Cinahl 

Heading/Thesaurus. Sökningen i PubMed genererade då 129 träffar, varav nio nya 

abstrakt lästes och av dessa lästes 3 artiklar. Ingen av de tre artiklarna ansågs dock svara 

på studiens syfte. I den kombinerade sökningen i PsycINFO och Cinahl med ovanstående 

sökfras framkom 61 träffar. Tolv abstrakt granskades och fyra artiklar lästes varav tre 

inkluderades.  

 Då det inte fanns några etablerade söktermer för fenomenet informellt tvång fanns en 

risk att relevanta artiklar inte kom med i sökresultaten. För att minska risken att relevant 

litteratur inte inkluderas i studien valde författarna således även att göra en manuell 
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sökning i referenslistor från artiklar funna i sökningarna. Från denna sökning inkluderas 

ytterligare två artiklar för kvalitetsgranskning. 

 Författarna var under datainsamlingsfasen öppna för såväl kvantitativa som kvalitativa 

artiklar. Inga kvantitativa artiklar framkom i sökresultatet dock som författarna ansåg 

kunde svara på studiens syfte. En artikel var av mixed-method där den kvalitativa data 

ansågs relevant för föreliggande studie. Återstående åtta artiklar som inkluderades var av 

kvalitativ design. Sammantaget framkom det i den första sökningen totalt 126 träffar, 

varav 24 abstrakt lästes och sex artiklar inkluderades för kvalitetsgranskning. I den andra 

sökningen som skedde med stöd från bibliotekarie framkom totalt 190 träffar, varav 21 

nya abstrakt lästes och tre artiklar inkluderades för kvalitetsgranskning. Flertalet av de 

190 artiklarna i den andra sökningen hade dock redan kommit upp som resultat i den 

första sökning. 

 

Kvalitetsgranskning 

Den tredje fasen i Whittemore och Knafls (2005) integrativa metod innefattar att granska 

och bedöma kvaliteten i de artiklar som identifierats som relevanta för att svara mot 

studiens syfte. Whittemore och Knafl (2005) beskrev att det inte finns någon “golden 

standard för kvalitetsgranskning. De inkluderade artiklarna till studiens resultat var 

kvalitetsgranskade med vägledning av de frågeställningar för studier med kvalitativ 

metod som beskrevs av Willman et al. (2016). Granskningsmallen som redovisas i bilaga 

3 är hämtad från SBU:s hemsida (www.sbu.se/sv/var_metod/Granskningsmallar/) och är 

sedan anpassad av författarna för de kvalitetskrav författarna ansåg vara relevanta för att 

inkludera artiklar i analysarbetet. 

 I de fall då en artikel inte svarade JA på en eller flera frågor i granskningsmallen har 

författarna diskuterat sinsemellan vilken effekt detta kan ha haft på artikeln och det 

resultat den presenterade. Författarna har gemensamt kommit fram till att resultaten från 

artiklarna är trovärdiga trots brister utifrån granskningsmallen samt att de är etiskt 

försvarbara i de fall där etisk diskussion inte beskrivs tydligt i artikeln. Utifrån 

granskningen valde författarna att gå vidare med nio artiklar till analysförfarandet. 

 

http://www.sbu.se/sv/var_metod/Granskningsmallar/
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Dataanalys 

De inkluderade artiklarna har analyserats med vägledning från den fjärde fasen i 

Whittemore och Knafls (2005) metod för integrativ granskning. Analysen utfördes i fyra 

steg: datareduktion, dataöversikt, datajämförelse eller slutsatser samt verifikation. 

 

Datareduktion 

I det första steget identifierades relevant data från de analyserade artiklarna och kodades 

om till meningsbärande enheter, för att på så sätt skapa en överblick och underlätta 

processen i nästkommande steg. Whittemore och Knafl (2005) menar att artiklarna här 

bör grupperas utifrån en ordning, exempelvis kvantitativ eller kvalitativ design. Då enbart 

kvalitativ data var inkluderad samt att författarna inte såg någon annan naturlig 

gränsdragning gjordes därför ingen uppdelning mellan artiklarna. 

 De inkluderade artiklarna lästes igenom flera gånger var för sig av författarna. På så 

sätt strävade författarna efter att få en djupare helhetsförståelse med mål att tolka 

artiklarna så neutralt som möjligt. Författarna har därefter, var för sig, extraherat relevant 

data från varje studie till ett enskilt dokument. Data som ansågs irrelevant sorterades bort 

från varje studie, vilket medförde att det blev lättare för författarna att analysera den data 

som ansågs svara på föreliggande studies syfte. I denna process utförde även författarna 

en översättning av artikelns originalspråk engelska till svenska. Detta för att underlätta att 

få en överblick av texten samt öka förståelsen för vad som analyserades. Författarna 

översatte hälften av artiklarna var för sig, därefter kontrollerades den andres översättning 

för att minska risken för felöversättning och missförstånd. 

 Efter att data extraherades till ett enskilt dokument har författarna diskuterat den 

utvalda data utifrån de olikheter och likheter som framkommit. Den data som gemensamt 

ansågs viktig och kunde svara på studiens syfte extraherades till ett nytt dokument. 

Därefter kodade författarna data för att lättare få en överblick över essensen i de 

extraherade resultaten. 

 

Dataöversikt 

Nästa steg innefattar att skapa en översikt av data med hjälp av de meningsbärande 

enheter som identifierats. Totalt identifierades 131 meningsbärande enheter i de 

inkluderade artiklarna. Den extraherade data i form av koder skrevs ned på post-it lappar 

för att bringa överskådlighet av funnen data. Varje post-it lapp tilldelades en 
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bokstavskombination som sedan kopplades ihop med ursprungstexten i de inkluderade 

artiklarna ifall ursprungstexten behövde kontrolleras. 

 

Datajämförelse 

I det tredje steget jämförde författarna data för att utforska mönster och relationer i den 

framkomna data och diskuterade fram och tillbaka för att identifiera subteman och teman. 

Liknande koder grupperades ihop och relationer mellan olika koder och teman 

visualiserades. Två huvudteman framkom under denna process: Vårdens inverkan på 

informellt tvång samt Konsekvenser av informellt tvång. Därefter grupperades de olika 

kodorden ihop utifrån likheter och olikheter, vilket resulterade i fem subteman. Efter de 

fem subteman var fastställda identifierade författarna att de olika koderna som återfanns 

de indelade subteman kännetecknade ett flertal omvårdnadsdiagnoser (Herdman & 

Kamitsuru, 2015) och lät sig därför inspireras av dessa vid benämningen av subteman. 

 

Tabell 1. Exempel på analys. 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Subtema Tema 

Brist på alternativ och 

informellt tvång kan ge 

patienterna starka erfarenheter 

av att utsättas för tvång då 

deras handlingsfrihet måste ge 

vika efter vårdens eller andras 

vilja. 

Brist på autonomi Risk för hotad värdighet Konsekvenser av 

informellt tvång 

Och som du säger, oavsett vad 

jag sa så var det inte giltigt 

eftersom det var någon annan 

som hade makten, både till 

fysisk kraft och definierad 

makt. 

Ojämlikt 

maktförhållande 

Otillräcklig relation Vårdens inverkan på 

informellt tvång 

 

Slutsatser och verifikation 

I det fjärde och sista steget går analysen från en beskrivande till en mer tolkande och 

abstrakt nivå (Whittemore & Knafl, 2005). En sammanfattning av resultatet formulerades 

under varje subtema. Författarna gick sedan tillbaka till originalkällan för att verifiera att 

data tolkats korrekt och inte tagits ur sitt sammanhang. Efter att varje subtema 

färdigställts och presenterats skapades därefter en integrerad sammanfattning av 
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resultatet. Författarna tolkade vad de viktigaste fynden i varje subtema innebar och 

skapade därefter en syntes om vad essensen kring det studerade fenomenet innefattade. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) ska all 

forskning som involverar människor godkännas av en etikprövningsnämnd. Även 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp riktlinjer kring forskning om människor. Där beskrivs 

fyra grundläggande krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna i en studie ska vara 

informerade om de syften studien avser studera. Samtyckeskravet innebär att deltagarna 

själva har möjlighet och rätt att besluta kring sin medverkan. Konfidentialitetskravet 

innebär att alla deltagares personuppgifter ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet som minskar risken för att kunna koppla ett resultat till en viss individ. 

Nyttjandekravet innefattar att alla data som samlas in om enskilda personer enbart får 

användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

 I och med att föreliggande studie är en litteraturstudie har ingen kontakt mellan 

författarna och deltagarna i de inkluderade artiklarna förekommit. För att i möjligaste 

mån säkerställa att de fyra kraven som Vetenskapsrådet (2002) ställer uppnås har 

författarna utgått från den etiska diskussionen samt beskrivning av tillvägagångssättet i de 

inkluderade artiklarna. I de fall där en etisk diskussion inte funnits tillgänglig i artiklarna 

har författarna ändå valt att gå vidare med artiklarna då de publicerats i tidskrifter som 

har gjort en etisk bedömning innan publicering. 

 Då båda författarna har erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård förekom en 

förförståelse kring vad som kan innefattas inom fenomenet informellt tvång. Vi har båda 

själva varit med i situationer där patienter genom övertalning, hot eller på annat sätt känt 

sig tvingade att handla i enlighet med vad vårdpersonalen anser är bäst, trots att det inte 

är patientens egen önskan.  

 Författarna har strävat efter att bearbeta data utifrån en analytisk ärlighet genom att 

göra utförandet transparent. Ingen avsiktlig  missvisande tolkning eller utelämnade av 

information har skett. Referenser har använts för att läsaren själv ska kunna se var 

information är hämtad ifrån och vid önskemål kunna verifiera data. I de fall där det inte 

varit helt tydligt i data från artiklarna om det rör sig om formellt eller informellt tvång har 

författarna sinsemellan diskuterat data för att minska risken för oavsiktlig tolkning av 
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texten. Arbetet har skett enligt en strukturerad metod för att minska risken för att fel 

begås under arbetsprocessen.  

 För att minska risken för felöversättningar har författarna kontrollerat varandras 

översättning av data. Vidare har författarna tydliggjort vad som är deras egna slutsatser så 

de inte kan misstolkas vara resultat från de inkluderade artiklarna.  

  

Resultat 

Resultatet omfattade nio inkluderade artiklar varav fyra var utförda i Norge, tre i England 

och två i Sverige. Majoriteten av artiklarna var skrivna efter 2010, medan två artiklar var 

skrivna före 2010. I de artiklar där könsfördelning varit beskrivet framkom det ett jämlikt 

deltagande mellan antalet kvinnor och män. Samtliga artiklar inhämtade data från 

patienters erfarenheter från den psykiatriska heldygnsvården vilket omfattade 

mentalsjukhus, akutpsykiatriska vårdavdelningar, psykiatriska rehabiliteringsavdelningar 

samt rättspsykiatri. De diagnoser som framkom bland deltagarna var främst 

psykossjukdom och affektiva sjukdomar men även personlighetsstörningar och 

substansmissbruk förekom. I tabell 2 presenteras två teman och fem subteman som har 

format studiens resultat. I det ena temat beskrevs vårdens inverkan på informellt tvång 

och i det andra de konsekvenser som informellt tvång innebar för patienterna. 

 

Tabell 2. Temaöversikt. 

Vårdens inverkan på informellt 

tvång 

Konsekvenser av informellt tvång 

Otillräcklig 

relation 

Potential för förbättrad 

stresshantering 

Risk för hotad 

värdighet 

Maktlöshet Defensiv- och 

ineffektiv 

stresshantering 

 

I det framtagna manifesta resultatet framkom det primärt att patienter upplevde en stark 

inskränkning av deras autonomi samt att vårdpersonalen intog en paternalistisk 

förhållningssätt gentemot patienterna. De alternativ som patienterna beskrev för att 

minska upplevelsen av informellt tvång innebar för dem att vara delaktiga i 

beslutsprocessen eller att bli erbjuden alternativ till föreslagen behandling eller annan 

intervention, och genom etablering av en god relation med tillit och förtroende för 

vårdpersonalen som nyckelfaktorer. 
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Vårdens inverkan på informellt tvång 

Otillräcklig relation 

I subtemat otillräcklig relation kopplades fynden i patienternas beskrivningar till 

NANDA-I (Herdman & Kamitsuru, 2015) där relationen mellan vårdpersonal och patient 

kännetecknas av ett mönster med utebliven ömsesidig relation som svarar mot den ena 

partens behov. Som när patienter upplever att de inte identifieras som nyckelpersoner, 

eller när det råder en obalans gällande autonomi och samarbete, samt vid situationer där 

vårdpersonalen på ett otillfredsställande sätt kommunicerar med patienten eller uppvisar 

en avsaknad ömsesidig respekt för patienten.  

 Patienterna beskrev att själva utformningen av psykiatrins vårdkultur var en 

bidragande faktor till att informellt tvång förekom. Vårdkulturen skapade ett ojämlikt 

maktförhållande som genomträngde även den frivilliga vården (Norvoll & Pedersen, 

2016). Som del i vårdkulturen beskrev patienterna hur kommunikationsmönster mellan 

personal och patienter bidrog till att patienterna kände sig underlägsna (Katsakou, 

Marougka, Garabette, Rost, Yeeles & Priebe, 2011; Norvoll & Pedersen, 2016). Även 

personalens definitionsmakt av patientens historia genom patientjournalen bidrog till att 

patienterna upplevde att de blev påtvingade en berättelse om dem som de inte höll med 

om helt (Lorem, Hem & Molewijk, 2015; Norvoll & Pedersen, 2016). 

 Det ojämlika maktförhållandet framträdde tydligt där patienter ville en sak och 

vårdpersonalen en annan, där utfallet blev att vårdpersonalens syn och åsikter upplevdes 

gå före patientens (Norvoll & Pedersen, 2016; Nyttingnes, Ruud & Rugkåsa, 2016). 

Patientens perspektiv erkändes inte utan istället presenterades patienten med en diagnos 

och i enlighet med den diagnosen måste patienten ta emot en bestämd behandling för att 

få ett bra liv (Gilburt, Rose & Slade, 2008; Katsakou et al. 2011; Laugharne, Priebe, 

McCabe, Garland & Clifford, 2011; Norvoll & Pedersen, 2016).  

 Som en del i det ojämlika maktförhållandet använde sig vårdpersonalen av sin 

auktoritet över patienterna för att få sin vilja igenom (Hörberg, Sjögren & Dahlberg, 

2012; Larsen & Terkelsen, 2014). Den här utsattheten kunde i sin tur leda till att 

patienterna lät sig själva utsättas för vårdpersonalens auktoritet för att undvika 

bestraffningar (Hörberg et al., 2012). Maktmissbruket kunde även ta sin form i att 

vårdpersonalen uppvisade ett bristande intresse (Norvoll & Pedersen, 2016), eller till och 

med helt valde att ignorera patienternas åsikter, protester eller klagomål gällande 

behandling (Nyttingnes et al., 2016). 
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 Patienterna beskrev hur personalen använde sig av hot, påtryckningar, begränsningar 

och husregler i stor grad inom den psykiatriska vården. Hoten och påtryckningarna var 

oftast i form av att något negativt för patienten kommer ske om denne inte följer de 

direktiv som vårdpersonalen framförde. (Gilburt et al., 2008; Hörberg et al., 2012; 

Katsakou et al., 2011; Larsen & Terkelsen, 2014; Laugharne et al., 2011; Lorem et 

al.2015; Norvoll & Pedersen, 2016; Nyttingnes et al., 2016).  

 De vanligaste hoten och påtryckningarna som förekom var att patienterna skulle bli 

tvångsvårdade eller behöva ta emot behandling under tvång om de inte tog emot den 

frivilligt (Gilburt et al., 2008; Katsakou et al., 2011; Norvoll & Pedersen, 2016; 

Nyttingnes et al., 2016). Även hot om andra negativa konsekvenser om patienten inte tog 

emot läkemedel beskrevs som viktiga upplevelser av informellt tvång. Det kunde 

innefatta hot om att att förlora värdefulla saker som till exempel sjuklön, körkort, 

permission, besök, gå ut med vänner, nekas andra hälso- och sjukvårdstjänster samt att bli 

utskriven (Norvoll & Pedersen, 2016). Patienterna beskrev det som att de behövde vara 

den som vårdpersonalen ville att de skulle vara (Gilburt et al, 2008; Lorem et al., 2015; 

Nyttingnes et al., 2016). Patienterna upplevde det som att de inte fick leva ett liv enligt 

egna värderingar, önskemål och livsperspektiv utan istället blev påtvingade 

vårdpersonalens åsikter om vad ett normalt beteede innefattar (Norvoll & Pedersen 

2016). Om de inte gjorde som vårdpersonalen sa så blev de hotade om att bli av med 

förmåner, privilegier samt behöva vara kvar på avdelningen längre än de behövde 

(Hörberg et al., 2012). Patienterna upplevde att det inte var någon mening att att 

protestera mot hoten och påtryckningarna då psykiatrin hade makten över deras liv 

(Larsen & Terkelsen, 2014; Laugharne et al., 2011). Dessutom skedde de i ett 

sammanhang där en personlig sårbarhet rådde och patienterna var medvetna om den 

ständigt närvarande möjligheten till att formellt tvång används (Norvoll & Pedersen, 

2016; Nyttingnes et al., 2016). Deltagare i Norvoll och Pedersens studie (2016) gav som 

exempel att de under denna sårbarhet kände sig tvingade till att skriva under ett kontrakt 

vid ankomst som gav sjukvården formell rätt att behålla patienten i en period av upp till 

tre veckor. Deltagarna upplevde att deras undertecknande var följt av flera institutionella 

begränsningar och påtryckningar att ta emot oönskade antipsykotiska läkemedel trots att 

lagen inte möjliggjorde ytterligare tvångsbehandling vid inhämtat samtycke. 

 Utöver hoten och påtryckningarna upplevdes även personalen utöva flera 

begränsningar i syfte att få patienterna att bete sig på ett visst sätt eller ta emot 

behandling (Gilburt et al., 2008; Lorem et al., 2015; Norvoll & Pedersen, 2016). 
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Patienterna kunde dels begränsas emotionell, socialt eller existentiellt (Lorem et al., 

2015; Norvoll & Pedersen, 2016), dels fysiskt genom de interna kontrollrutinerna (Lorem 

et al., 2015) samt sättet de fick röra sig såväl på avdelningen som utanför (Gilburt et al., 

2008; Norvoll & Pedersen, 2016) 

 Vidare upplevde även patienterna att personalen tvingade dem till att agera på ett visst 

sätt genom olika husregler (Hörberg et al., 2012; Johansson & Lundman, 2002; Katsakou 

et al., 2011; Larsen & Terkelsen, 2014; Norvoll & Pedersen, 2016; Nyttingnes et al., 

2016). Husreglerna upplevdes ibland som diffusa (Katsakou et al. 2011) och kunde 

variera mellan olika vårdpersonal vilket skapade en osäkerhet och sårbarhet hos 

patienterna (Hörberg et al., 2012). Husreglerna kunde även upplevas applicerade för strikt 

och när patienterna fick rättelser för att de inte följde husreglerna kände de sig 

underlägsna (Larsen & Terkelsen, 2014). I vilken grad patienterna följde de informella 

husreglerna kunde även sedan användas för att utvärdera deras mående, vilket medförde 

att patienterna kände sig tvingade att följa dem trots att de ansågs onormala (Norvoll & 

Pedersen, 2016). Ett annat viktigt sätt att kontrollera patienternas beteende var regler som 

utformades speciellt för enskilda patienter (Larsen & Terkelsen, 2014). 

 Patienterna i studien av Laugharne et al. (2011) beskrev det som att det kanske inte är 

självklart att vårdpersonalens agerande utgör former av tvång. Men resultatet av den 

samlade effekten upprätthåller maktskillnader på avdelningen och bidrog i sin tur till att 

patienterna upplevde påtryckningar att ta emot behandling de egentligen inte ville ha. 

 

Potential för förbättrad stresshantering 

I patienternas beskrivningar om alternativ till informellt tvång framkom subtemat 

potential för förbättrad stresshantering från hanteringsstrategier som minskade 

upplevelsen av informellt tvång vilket kan tolkas utifrån NANDA-I (Herdman & 

Kamitsuru, 2015) som en önskan till alternativa copingstrategier för att hantera de krav 

patienten ställs inför som relateras till dennes välbefinnande. 

 Grundläggande för att minska användandet av informellt tvång var enligt patienter att 

erbjudas faktiska valmöjligheter till den erbjudna behandling och åtgärder som 

personalen förespråkade ( Katsakou et al., 2011; Norvoll & Pedersen, 2016). 

 För att minska den stress som det informella tvånget innebar menade patienterna att 

relationen mellan personal och patient hade en betydande roll (Gilburt et al., 2008; Lorem 

et al., 2015; Norvoll & Pedersen, 2016). En relation som bygger på tillit och förtroende 

medförde att upplevelsen vid tvång inte blev lika kränkande då det är lättare att “följa 
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råd”  från någon du litar på (Lorem et al., 2015). Förtroende och tillit mellan personal och 

patient gjorde även att patienterna vågade berätta om sina önskemål vilket ökade möjliga 

åtgärder och alternativa lösningar, medan det vid det motsatta förhållandet begränsade 

utbudet av alternativa lösningar (Norvoll & Pedersen, 2016). Personalen kunde förbättra 

sitt förtroende hos patienterna genom att vara professionella, flexibla, engagerade, 

omtänksamma samt ha ett grundläggande icke-tvingande förhållningssätt (Gilburt et al, 

2008). En ökad flexibilitet hos vårdpersonalen kunde även minska känslan av att vara 

tvingad (Johansson & Lundman, 2002), liksom känslan av att vara delaktig i vården 

(Katsakou et al., 2011). 

 För att skapa en trygg relation behövde personalen även ge patienterna information om 

skälen till varför vården agerar som den gör, tid för patienten att överväga alternativ, visa 

engagemang samt bjuda in patienterna till att vara delaktiga. (Katsakou et al., 2011). 

 En studie (Lorem et al., 2015) beskrev hur patienterna retrospektivt kunde se tvånget 

som något positivt. De tolkade då tvånget som ett sätt att säkerställa deras autonomi, 

integritet och egna värderingar vid tillstånd då de inte själva hade förmågan att bejaka 

deras egna intressen. 

 

Konsekvenser av informellt tvång 

Risk för hotad värdighet 

I subtemat risk för hotad värdighet framkom det fynd som med stöd av NANDA-I 

(Herdman & Kamitsuru, 2015) beskrev patienternas upplevelser av förlorad värdighet i 

vårdsammanhang som konsekvens av vårdpersonalens ingripande eller patientens 

begränsade möjlighet till beslutsfattande, eller att den behandling eller andra 

interventioner som erbjöds upplevdes som inhuman. 

 Patienter beskrev att informellt tvång återfanns i olika nivåer där en del informellt 

tvång inte upplevdes som stötande medan andra former upplevdes väldigt stötande. När 

det informella tvånget minskade patienternas frihet beskrevs det av vissa som möjligen en 

av de största begränsningar som finns i ett samhälle (Norvoll & Pedersen, 2016). Andra 

patienter beskrev att det informella tvånget upplevdes som lika påträngande som det 

formella tvånget och beskrev vidare att överträdelserna till följd av användandet av det 

informella tvånget kunde vara bland de allvarligaste (Nyttingnes et al., 2016). Denna 

begränsning av frihet framställdes ofta som att behöva underkasta sig något, att inte ha 

något att säga till om eller att behöva göra något mot ens vilja, behov, eller preferenser på 
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grund av en högre auktoritet (Norvoll & Pedersen, 2016) vilket vidare beskrevs av andra 

patienter som att likställas med ett fängelse där patienterna uppfyllde rollen som fångar 

som fick sitt straff (Gilburt et al., 2008).  

 Att ge vika för andras vilja med följd av minskad handlingsfrihet och brist på 

alternativ kunde bidra till starka upplevelser av att vara utsatt för informellt tvång (Lorem 

et al., 2015) och kunde bidra till känslor av att inte vara respekterad eller omhändertagen 

av vårdpersonalen. Vidare beskrev patienterna andra känslor som att inte vara en 

människa när vårdpersonalen inte lyssnade på dem eller tog deras åsikt i beaktelse utan 

sade i stället åt patienterna vad de skulle göra (Katsakou et al., 2011).  

 Många patienter definierade informellt tvång som en förlust av sann frivillighet i 

beslutsfattandet om ens egen behandling, exempelvis påtryckningar eller villkorliga 

erbjudanden eller hot som kännetecknades av ett kommunikationsmönster som “om A så 

händer B”. Detta gällde framförallt medicinering (Norvoll & Pedersen, 2016). I en 

liknande situation beskrev en patient att handlingsfriheten kunde begränsas genom att inte 

ha några verkliga alternativ och hänvisade då till en situation där patienten blev tvingad 

till att välja mellan medicinering eller fastspänning (Lorem et al., 2015). Sådant 

användande av påtryckningar, hot eller villkorade erbjudanden återspeglade vad 

patienterna beskrev som psykiatrins tendens att ständigt förlita sig på informellt tvång 

och efterlevnadskrav i stället för dialog (Norvoll & Pedersen, 2016), och det implicita 

tvånget i dessa situationer kunde medföra att erbjudna alternativ inte uppfattas som ett 

riktigt alternativ (Laugharne et al., 2012).  

 Andra exempel på användandet av informellt tvång med begränsad eller berövad 

möjlighet till självbestämmande beskrevs av patienterna i situationer där de hade sökt 

sjukvård frivilligt men att de blev tvingade till att acceptera en ofrivillig inläggning enligt 

formella krav för heldygnsvård eftersom den mottagande enheten saknade platser för 

frivilligt inlagda patienter. Det förekom i andra situationer att patienter blev tvingade till 

att skriva under ett kontrakt för att bli beviljade tvångsvård vilket de på förhand inte blivit 

informerade om och som gjorde det svårt att invända mot på grund av lång resväg till 

sjukhuset och behov av en plats att sova på över natten (Norvoll & Pedersen, 2016). När 

information eller olika alternativ presenterades för patienterna kände de ofta att de inte 

hade tillräckligt med tid för att reflektera över dessa eller att den information som gavs 

till dem vid inskrivningen inte var tillräcklig. De kände sig överväldigade, förvirrade och 

pressade till att acceptera en inläggning (Katsakou et al., 2011).  
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 Avsaknad möjlighet att välja mellan olika alternativ framkom även i andra 

sammanhang i en beskrivning från en patient som blev tvingad att äta på bestämda tider, 

att äta fast föda eller att vänta på sömnmedicinen när patienten önskade tidigarelägga den 

med hänvisning till patientens vanliga rutin att gå och lägga sig tidigt (Katsakou et al., 

2011). Förlust av självbestämmande kunde ge upphov till känslor av att inte tas på allvar 

som människa vilket förekom i situationer där vårdpersonalen inte lyssnade på 

patienterna (Lorem et al., 2015) och brist på självbestämmande kunde även resultera i 

psykisk ohälsa (Gilburt et al., 2008). 

 

Maktlöshet 

Med hänsyftning till NANDA-I (Herdman & Kamitsuru, 2015) återfanns upplevelsen av 

maktlöshet i sammanhang där patienter beskrev att de hade en bristande kontroll över den 

egna situationen när deras egna handlingar inte kunde påverka resultatet vilket relateras 

till när patienter inte deltar i sin egen vård, beskriver upplevelser av att inte ha någon 

kontroll eller är helt beroende av andra. 

 Patienter beskrev att brist på delaktighet var en av de större orsakerna till upplevelse 

av informellt tvång (Katsakou et al., 2011; Norvoll & Pedersen, 2016). Det uppkom i 

situationer där patienter inte hade möjlighet att bestämma något överhuvudtaget och 

därtill var fråntagen sitt självbestämmande (Norvoll & Pedersen, 2016), vilket framkom 

när de inte var tillräckligt delaktiga i inläggnings- eller beslutsprocessen (Katsakou et al., 

2011). Vidare beskrevs det som betungande och kunde leda till klaustrofoba känslor 

(Norvoll & Pedersen, 2016). 

 Vissa patienter upplevde att det informella tvånget var övergripande på 

vårdavdelningen. Det förstärktes av upplevelsen av att vara maktlös på grund av 

sjukdomskänsla men även till följd av att vara beroende av andra på grund av sitt 

psykiska tillstånd eller biverkningar som resultat av administrerade läkemedel. 

Upplevelsen av maktlöshet och informellt tvång ökade i situationer där patienterna 

upplevde att vårdpersonalen påvisade bristande uppmärksamhet eller när patienternas 

motsättningar eller motstånd bedömdes som sjukdomstecken eller bristande insikt 

(Norvoll & Pedersen, 2016). För andra patienter innebar upplevelsen av maktlöshet till 

följd av informellt tvång att vara missförstådd, kontrollerad av andra och inte lyssnad på 

(Johansson & Lundman, 2002). 

Patienter beskrev att en svag självkänsla gjorde det svårare att kommunicera deras 

egna behov och önskan eller att motstå vårdpersonalen genom argumentation. Det var 
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mer påtagligt i krisande situationer när de redan generellt hade svårigheter med att 

uttrycka sig (Norvoll & Pedersen, 2016). Andra patienter var rädda för att göra fel och 

avstod därför från att fatta egna beslut (Laugharne et al., 2012). 

  

Defensiv- och ineffektiv stresshantering 

I subtemat defensiv- och ineffektiv stresshantering återfanns två huvudsakliga 

hanteringsstrategier ur patienterna beskrivningar som kopplades samman med NANDA-I 

(Herdman & Kamitsuru, 2015) omvårdnadsdiagnoser där den ena stresshanteringen, 

defensiv stresshantering, kännetecknas av att patienten förmedlar en falsk positiv 

självvärdering till följd av bristande delaktighet i behandlingen eller att patienten inte 

fullföljer behandlingen överhuvudtaget. Den andra stresshanteringen, ineffektiv 

stresshantering, kännetecknas av att patienten är oförmögen till att använda sig av sina 

egna resurser för att hantera en stressfull situation. 

 Patienterna beskrev att de använde aktiva och passiva strategier för att försöka motstå 

eller fly undan det informella tvånget. De aktiva innebar att bli arg och göra motstånd 

eller att springa iväg från vårdpersonalen. De uppgav av motståndet inte handlade om att 

inte vilja ha hjälp utan att det snarare handlade om en invändning mot de typer av 

behandling som erbjöds, specifikt den antipsykotiska behandlingen och avskildhet som 

patienterna upplevde inte var till någon hjälp. Aktivt motstånd användes av andra 

patienter i sammanhang där det informella tvånget inte upplevdes att vara förenligt med 

någon skyddsåtgärd i patientens intresse utan snarare som ett hot (Lorem et al., 2015). 

Dessa situationer kunde utlösa en önskan att få komma ifrån vården eftersom patienterna 

upplevde att de inte kunde lita på att de kommer att återhämta sig under det aktuella 

vårdtillfället som resultat av den vård som erbjöds dem (Norvoll & Pedersen, 2016). 

Känslan av misstro var således ett resultat av vårdpersonalens användande av informellt 

tvång (Gilburt et al., 2008). Andra aktiva strategier patienter beskrev var att de kunde 

etablera en mer samarbetsvillig och förtroendefull relation med vårdpersonalen för att 

förbättra behandlingsprocesserna (Norvoll & Pedersen, 2016).  

 De passiva strategier som beskrevs var att “spela spelet” eller låtsas att vara följsam 

till erbjuden behandling (Gilburt et al., 2008; Norvoll & Pedersen, 2016). Andra passiva 

strategier var att samarbeta med vårdpersonalen för att få lämna enheten så fort som 

möjligt. Att låta sig utsättas för vårdpersonalens auktoritet medförde svåra känslor som 

undergivelse, rädsla, skräck och ångest och dessa känslor hölls medvetet tillbaka trots 

dess påtaglighet. Vidare innebar tystnad och att inte visa känslor en strategi för att 
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undvika bestraffning (Hörberg et al., 2012). Andra patienter beskrev en känsla av att vara 

så marginaliserad att motstånd verkade meningslöst. Den följande passiviteten innebar 

inte att de accepterade situationen eller kände att deras intressen bejakades. Det var i 

stället ett uttryck för att ge efter vårdpersonalens användande av informellt tvång (Lorem 

et al., 2015). Att ta till passiva strategier förekom även i andra situationer med inverkan 

av informellt tvång där patienterna övervägde vilka konsekvenser bristande följsamhet 

kunde medföra. Situationer där aktiva strategier som att springa iväg eller protester 

betraktades som för kostsamma bidrog till en ökad känsla av maktlöshet och berövad 

frihet (Norvoll & Pedersen, 2016). 

 

Syntes - kampen mellan vårdens orättvisa och patientens egna värderingar 

Ur det framtagna manifesta innehållet från patienternas beskrivningar av fenomenet 

informellt tvång har författarna identifierat syntesen kampen mellan vårdens orättvisa 

och patientens egna värderingar. Vid situationer där vårdpersonal använt sig av 

informellt tvång som medfört negativa upplevelser för den enskilde patienten har de varit 

sammankopplade med ett ojämlikt maktförhållande mellan vårdpersonal och patient. 

Denna maktskillnad kan betraktas som en orättvisa när vårdpersonalens 

tolkningsföreträde, oavsett situation, kommer att påverka vad andra uppfattar i uppstådd 

situation utifrån vad som rapporteras vidare men även av det som uteblir att nämnas. 

Patienternas motstånd eller negativa upplevelser till följd av föreslagen behandling eller 

andra interventioner kan därför tolkas som patientens uttryck för fråntagen röst i 

sammanhang där vårdpersonal väljer att bortse från patientens egna värderingar. Att 

patienter ger efter för vårdens orättvisa är således inte ett resultat av terapeutiska framsteg 

eller ökad sjukdomsinsikt, utan är snarare en konsekvens av värderingar som tvingas 

undan för att komma vidare i sin vårdprocess och kan därför betraktas som patientens 

kamp för rättvisa.  

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Polit och Beck (2016) beskriver utifrån Guba och Lincoln hur helheten av en kvalitativ 

studies trovärdighet (trustworthiness) kan bedömas utifrån en samverkan mellan fyra 

beståndsdelar: pålitlighet (credibility), tillförlitlighet (dependability), bekräftelsebarhet 
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(confirmability) samt överförbarhet (transferability). Metoden i föreliggande arbete 

kommer att diskuteras utifrån dessa fyra begrepp. 

 

Pålitlighet (Credibility) 

Trovärdigheten i en studie är ett mått på om den data som framställs är korrekt insamlad 

samt att analysförfarandet utförts på ett riktigt sätt utifrån studiens syfte (Polit & Beck, 

2016). Syftet med föreliggande studie har varit att sammanställa aktuell forskning kring 

patientens upplevelse av informellt tvång inom psykiatrisk heldygnsvård. I och med att 

syftet har varit att beskriva upplevelser lämpar sig en kvalitativ design väl. Författarna 

var under processen öppna för såväl kvalitativa som kvantitativa källor, varav 

Whittemore och Knafl (2005) integrativa metod användes som stöd under arbetets gång. I 

studien inkluderades dock enbart kvalitativ data då ingen kvantitativ data som författarna 

fann ansågs svara på syftet. Författarna har under studiens gång diskuterat tillsammans 

om annan mer renodlad kvalitativ metod vid dataanalys skulle valts och ifall det då skulle 

nått ett annat resultat. Författarna anser dock att utifrån den strukturerade metoden som 

utförts har en grundlig analys genomförts som på ett pålitligt sätt svarar på studiens syfte. 

 Fenomenet informellt tvång visade sig efter sökningen i de valda relevanta 

databaserna dock vara ett relativt outforskat område. Såväl författarnas egna sökningar i 

databaserna samt data från artiklar funna genom manuell sökning tyder på att antalet 

studier inom området är begränsat. Trots det begränsade antalet studier valde författarna 

att inte göra sökningar i ytterligare andra databaser än de tre valda; PubMed, Cinahl och 

PsycINFO. Dessa tre databaser ansågs mest lämpade för att kunna hitta artiklar inom de 

områden som kunde svara på syftet bäst. Då tidsramen för föreliggande studies arbete var 

begränsad samt att ytterligare sökningar i andra databaser troligtvis inte skulle generera 

ytterligare artiklar togs således beslut om att inte söka i fler databaser.  Eftersom ämnet 

var så pass outforskat fanns ej heller en etablerad tydlig definition vad informellt tvång 

innefattar och således inga självklara fördefinierade termer om informellt tvång att söka 

efter i de olika databaserna. Detta kan ha medfört att författarna har missat studier som 

kunde varit relevanta för föreliggande studie. Totalt inkluderes således nio artiklar från 

tre olika länder, vilket kan peka på att en vidd i resultatet har begränsats. De inkluderade 

artiklarna har dock medfört ett djup i resultatet, vilket är en styrka för föreliggande studie. 

 I de inkluderade artiklarna i resultatet som berörde såväl informellt som formellt tvång 

var det ibland otydligt vilket sorts tvång som det syftades på. Författarna har då 
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gemensamt diskuterat kring huruvida det är informellt eller formellt. I de fall där 

författarna inte har kunnat urskilja om det rör sig om formellt eller informellt tvång har 

data exkluderats. 

 

Tillförlitlighet (Dependability) 

Med tillförlitlighet avses huruvida sättet en studie har utförts på skulle ge samma resultat 

med andra forskare och tidpunkter (Polit & Beck, 2016). Författarna har båda flera års 

erfarenhet som sjuksköterskor inom den psykiatriska respektive rättspsykiatriska vården. 

Det förelåg således en förförståelse för vad informellt tvång kan innebära, dock från 

vårdpersonalens perspektiv. Förförståelse är nödvändig för att kunna insamla samt 

analysera data till ett rimligt resultat. Författarna behöver dock vara medvetna om att 

förförståelsen påverkar hur data tolkas (Polit & Beck, 2016). Genom att diskutera data 

sinsemellan har en strävan gjorts för att den egna förförståelsen inte påverkar tolkningen 

av resultatet. Även extern återkoppling från handledare samt kurskamrater har bidragit till 

att minska risken för en alltför subjektiv tolkning av resultaten. 

 Resultat som även var helt nya för författarna har framkommit under studien vilket 

visar på att författarna har strävat efter att se på data med neutrala ögon. Exempel på detta 

var att patienterna kan uppleva det informella tvånget som värre än det formella tvånget 

och att det informella tvånget kan vara mindre kränkande om patienterna ändå upplevde 

att personalen lyssnade på patienten. 

 

Bekräftelsebarhet (Confirmability) 

Med bekräftelsebarhet menas att det resultat som framställs överensstämmer med den 

data som ligger till grund för resultatet (Polit & Beck, 2016). Metoden i föreliggande 

studie skedde med vägledning från Whittemore och Knafl (2005), vilket medförde att 

arbetsprocessen skedde på ett strukturerat och tydligt sätt. Författarna har strävat efter en 

transparens genom hela vägen från val av ämne till analys av data och slutligen till 

presentation av data. De inkluderade artiklar i studien är vidare beskrivna i bilaga 2 och 

markerade i referenslistan.  

 Av upphovsrättsliga skäl har författarna valt att inte använda citat från studierna. 

Däremot är metoden tydligt beskriven och inhämtad data kan bekräftas från 

originalkällor, vilket ökar bekräftelsebarheten i föreliggande studie. 
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Överförbarhet (Transferability) 

Överförbarheten visar på hur resultatet kan överföras till annan kontext än det studien 

avgränsats till (Polit och Beck, 2016).  

Författarna inspirerades efter att resultaten var färdigställt till att benämna de olika 

underteman utifrån omvårdnadsdiagnoser. I och med att det går att koppla resultatet till 

etablerade omvårdnadsdiagnoser kan det vara lättare att koppla fenomenet informellt 

tvång även till annan kontext än den psykiatriska heldygnsvården. 

 Författarna valde att avgränsa studien till att beskriva fenomenet ur ett västerländskt 

perspektiv. Artiklar från övriga världen har exkluderats. Under datainsamlingsfasen 

framkom flera artiklar från Indien som eventuellt kunde ha berikat resultatet. Beslutet att 

avgränsa till ett västerländskt koncept gjordes dock för att författarna inte ansåg sig ha 

tillräcklig förståelse för hur kulturella skillnader i synen på psykiatrisk vård samt i synen 

på tvång kan inverka på upplevelsen av informellt tvång. Det är således inte säkert att 

resultatet går att överföra till en icke-västerländsk kontext då grundhållningen till vad 

som anses vara tvingande inom psykiatrin kan skilja sig från den västerländska. Även 

inom den västerländska världen har synen kring psykiatrisk vård förändrats i modern tid, 

exempelvis psykiatrireformen år 1995. Med anledning av detta valdes att begränsa 

artiklarna till år 2000 eller senare. Denna begränsning kan ha inverkat genom att antalet 

artiklar som var relevanta kan ha minskat. Å andra sidan kan resultatet från de äldre 

artiklarna då ha påverkat resultatet till föreliggande studie med data som inte längre är 

aktuell. 

 Resultatet bör i viss mån kunna vara överförbart till hur informellt tvång uppfattas 

inom psykiatrisk öppenvård, framför allt hur patienter upplever hot om konsekvenser vid 

utebliven följsamhet, medan andra delar, såsom avdelningsrutiner, bör vara mer 

applicerbart specifikt för heldygnsvården. 

 Gällande att överföra resultatet till andra delar inom vården än den psykiatriska så 

förekommer visserligen inte de lagstadgade tvångsåtgärderna som grund för hot och 

annat informellt tvång. Däremot bör fenomenet kring hur patienter upplever vårdens 

paternalism samt bristen på autonomi hos patienten vara överförbart till annan kontext än 

den psykiatriska. 
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Resultatdiskussion 

Patienternas upplevelser av informellt tvång 

I föreliggande studie beskriver patienterna en orättvis skillnad i makt mellan vårdpersonal 

och patienter i subtemat otillräcklig relation. Vårdpersonalen beskrivs inta en 

paternalistisk inställning och med hjälp av sin auktoritet ofta förlita sig på informellt 

tvång för att få patienterna följsamma till den behandling eller beteende som vården 

ansåg vara lämpligt. Som konsekvens av det informella tvånget upplevde patienterna en 

hotad värdighet då deras autonomi och integritet kränktes.  

 Även Hotzy och Jaeger (2016) har tagit upp detta fenomen i deras studie om 

vårdpersonalens attityder kring informellt tvång. Vårdpersonalen motiverade det 

informella tvånget med att det var i patientens intresse, den sortens tvång som Tännsjö 

(1994) beskriver som beskedligt. Patienterna själva beskrev dock tvånget annorlunda. De 

beskrev hur personalen arbetade starkt uppgiftsorienterat och föga utrymme gavs till 

patientens egen vilja och intresse. Till skillnad från vårdpersonalens syn på deras 

användande av informellt tvång går patienternas upplevelse snarare ihop med det som 

Tännsjö (1994) beskriver som det beskäftiga tvånget, som syftar till att göra det lättare för 

vårdpersonalen.  

 Att arbeta uppgiftsorienterat med en paternalistisk hållning går stick i stäv med flera 

åtaganden i Tidvattenmodellen (Barker & Buchanan - Barker, 2005). Genom att inte 

värdera patientens röst, inte vara en lärjunge där patienten tillåts vara expert på sin 

livsberättelse, samt göra det enkelt för sig själva istället för att ge tid och utforska 

alternativ begränsar personalen patientens valmöjligheter.   

 Enligt Beauchamp och Childress (2013) förutsätter ett autonomt val att personen har 

en faktisk möjlighet att välja mellan olika alternativ. I det resultat som framkommer i 

föreliggande studie föreligger enligt författarna ingen reell valmöjlighet för patienterna 

när de olika val som presenteras av vården innebär att patienten behöver göra något mot 

sin vilja. Således utgör vårdpersonalens agerande vid användandet av informellt tvång ett 

hot mot patientens autonomi. Inskränkningen av autonomi ses tydligt i de fall där 

patienterna hotas om konsekvenser eller nekande av vård om de inte går med på den vård 

som föreslås. Istället för att personalen genom en genuin nyfikenhet tillsammans med 

patienten formar nästa steg i behandlingen så beskrev patienter i föreliggande studie att 

behandlingen presenterades som ett faktum utan hänsyn till patientens vilja. Tidigare 

studier visar på att vårdpersonal motiverar användandet av informellt tvång för att få 
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patienten följsam och undvika formella tvångsåtgärder (Hotzy & Jaeger, 2016; Valenti et 

al. 2015), medan patienter i föreliggande studies resultat menar att det informella tvånget 

kan vara värre än det formella tvånget. 

 I svensk kontext har justitieombudsmannen (JO) (2016; 2018; 2019) i flera ärenden 

riktat kritik mot psykiatrin i Sverige kring liknande förehavanden där patienter utan 

lagstöd behöver följa vissa rutiner, skriva på kontrakt för att erhålla den vård de 

eftersöker eller genom övertalning välja att så kallat frivilligt ta emot läkemedel eller 

annars erhålla dem under tvång. Den här gråzonen kring vad vårdpersonalen får göra i 

relation till lagstiftningen skapar en risk för patienterna och JO (2018) menar att 

lagstiftningen kan komma att behöva ses över. 

Sammantaget bidrar personalens handlingar genom informellt tvång och i sin tur 

patientens upplevelser till följd av detta till en otillräcklig relation. Tidigare studier om 

nöjdheten av vården (Zendjidjian et al., 2014; Newman, O’Reilly, Lee & Kennedy, 2015) 

visar på hur den den terapeutiska relationen är den mest betydande faktorn för hur 

patienter inom psykiatrisk vård är nöjda med vården eller inte.  

 När patienterna upplever att det känner sig kränkta i sin autonomi och maktlösa i sin 

situation samtidigt som den terapeutiska relationen är bristfällig, vilket inverkar negativt 

på patientens nöjdhet med vården, ställer sig författarna frågan om den vård som bedrivs 

verkligen kan betraktas göra gott och inte skada enligt de etiska principer som 

Beauchamp och Childress (2013) beskriver. 

 

Patienternas alternativ för att reducera upplevelse av informellt tvång 

I subtemat potential för förbättrad stresshantering beskrev patienter alternativ som kunde 

minska upplevelser av informellt tvång som med förankring i Barkers tio åtaganden 

(Barker & Buchanan-Barker, 2005) kan betraktas som personcentrerad vård när dessa 

uppmärksammas och används i utformandet av vården. I första kommande stycke 

diskuteras de fynd författarna identifierat i resultatet som sedan tolkas utifrån åtagandena 

värdera rösten, bli lärjunge, använd de verktyg som finns och forma nästa steg. I 

nästkommande stycke tolkas åtagandena var transparent, synliggör den personliga 

visdomen, ge tid som gåva och utveckla en genuin nyfikenhet samt kom ihåg att 

förändring är konstant. 

 Enligt författarna kan den erbjudna behandlingen eller andra interventioner som 

vårdpersonalen presenterat för patienten ha medfört negativa konsekvenser för patienten 

ur patientens tidigare erfarenheter. Ur resultatet i föreliggande studie beskrev en patient 
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att denne var tvungen att ta emot sin nattmedicin på en bestämd tid utan möjlighet att 

senarelägga den efter eget önskemål. Detta exempel kan vidare tolkas utifrån författarnas 

erfarenheter av liknande situationer där patienter påtalat samma önskan till 

senareläggning av nattmedicin för att möjliggöra sitt deltagande till samsittning med 

medpatienter för tv-tittande. Att då istället erbjuda patienten de alternativ som återfinns ur 

patientens egen berättelse kan vårdpersonalen minska patientens upplevelse av informellt 

tvång genom att dessa uppmärksammas och används i utformandet av vården, som att 

exempelvis möjliggöra social interaktion med medpatienter.Vidare kan patientens 

föreslagna alternativ även effektivisera vården om dessa utifrån patientens tidigare 

erfarenheter medfört en positiv effekt. Patientens önskan till flexibilitet gällande sin 

medicinering kan vidare tolkas som en önskan till alternativ till föreslagen behandling där 

exempelvis det sociala samspelet haft betydelse som stresshantering med positivt resultat. 

Till motsats kan då vårdpersonalens restriktiva förhållningssätt riskera att försumma 

patientens egna resurser. 

 Vårdpersonalens förhållningssätt kan enligt författarna medföra ett hinder för 

patientens delaktighet i utformandet av sin vård. I patientens beskrivningar från resultatet 

har upprättandet av en god relation kännetecknats av att vårdpersonalen kunnat inge 

förtroende och tillit hos den enskilde patienten. Denna relation är utifrån författarnas 

tolkning en förutsättning för att patienter ska kunna ges möjlighet till inflytande i sin 

vård. Utifrån Barkers och Buchanan-Barkers åtagande (2005) var transparent bekräftas 

denna ömsesidiga relation. Författarna menar på att den upprättade relationen är en 

förutsättning för att samtal ska kunna genomföras där patientens berättelse kan komma 

till uttryck och därmed synliggöra den personliga visdomen. Detta kräver att 

vårdpersonalen bidrar med sin tid till att lyssna på patientens berättelse med nyfikenhet 

och frångå ett uppgiftsorienterat vårdande, vilket åtagandena ge tid som gåva och 

utveckla en genuin nyfikenhet belyser, och det räcker inte med att vårdpersonalen 

sporadiskt samtalar med patienten. Eftersom förändring är en pågående process utifrån 

åtagandet kom ihåg att förändring är konstant, behöver samtal ske regelbundet för att 

patientens berättelse ska kunna fortsätta. 

 Att relationen är av betydelse har även påvisats i en kvantitativ studie av Theodoridou, 

Schlatter, Ajdacic, Rössler och Jäger (2012) som undersökte sambandet mellan upplevt 

tvång och behandlingsrelation hos intagna patienter på ett mentalsjukhus i Schweiz. 

Studien påvisade att patienter konsekvent upplevde tvång i större utsträckning när de 

uppfattade behandlingsrelationen som negativ.  
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 Liknande resultat med vikten av god behandlingsrelation var beskrivet i en 

fokusgruppsstudie av Hem, Molewijk och Pedersen (2014) där vårdpersonal från tre olika 

psykiatriska institutioner i Norge intervjuades med fokus på vilka etiska utmaningar de 

mötte i det kliniska arbetet. Det påvisades att informellt tvång kunde uppstå i situationer 

där det förekom svag eller utebliven behandlingsrelation till följd av 

meningsskiljaktigheter gällande patienters delaktighet i vardagliga rutiner. 

 I en litteraturöversikt av Zugai, Stein-Parbury och Roche (2015) beskrevs den 

terapeutiska relationen vara beroende av jämlikhet mellan patient och sjuksköterska. Med 

jämlikhet avsågs hur makten delades mellan patient och sjuksköterska vilket innebar att 

beslut och målsättningar skedde i samstämmighet mellan parterna. Här hade 

sjuksköterskan ansvar för utformandet av en jämlik relation på grund av sin överordnade 

position gentemot patienten som var i en utsatt position. 

 

Kliniska implikationer 

Vårdpersonalens kartläggning av patientens egenuppfattade hälsoproblem kan ge 

vårdpersonalen en inblick i hur de påverkar patientens vardag. Denna kartläggning kan 

bidra till utformandet av de omvårdnadsåtgärder som behöver användas för att möjliggöra 

patientens återhämtning från psykisk ohälsa. Vidare är det ett tillfälle för vårdpersonalen 

att inhämta kunskap om hur de kan anpassa sitt bemötande specifikt för patientens behov 

och således undvika att hamna i situationer där såväl informellt som formellt tvång 

används. Patienters upplevelser av informellt tvång kan bidra med kunskap om hur 

vårdpersonalen kan anpassa sitt bemötande för att även inge förtroende och tillit vilket 

möjliggör att patienternas vilja kommer till uttryck. Denna kommunikation är av 

betydelse för inhämtning av anamnes och utformande av patientens individuella plan 

(IVP). Patienters delaktighet i uformandet av IVP vägleder vårdpersonalen mot vad som 

behöver göras i omvårdnadsarbetet med stöd av tidvattenmodellens manual som 

beskriver hur teorin tillämpas i det kliniska arbetet. Manualen kan ge vårdpersonalen en 

inblick i hur patientens egenuppfattade hälsoproblem relateras till den mån patienten 

klarar av att hantera ett problem, eventuell ängslan eller oro det medför eller hur det 

hindrar patienten att utföra det hen önskar att göra i sin vardag. 
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Förslag till fortsatt forskning  

Fenomenet informellt tvång är ett relativt outforskat område men där det i den forskning 

som finns framkommer ett stort lidande för patienter. Föreliggande studie har studerat hur 

vuxna människor i en västerländsk kontext upplever informellt tvång. Under sökfasen 

framkom det att studier kring fenomenet även har genomförts i Indien. Det vore därför 

intressant att studera om det föreligger skillnader och likheter mellan länder. Vidare kan 

andra skillnader och likheter studeras såsom barn och vuxna eller kvinnor och män. 

Denna studie har haft sin teoretiska utgångspunkt i tidvattenmodellen. Det vore således 

intressant att studera om patienters upplevelser av informellt tvång minskar om 

vårdpersonalen arbetar kliniskt utifrån tidvattenmodellen jämfört med det traditionella 

förhållningssättet som beskrivits i föreliggande studies resultat. Här finns potential för 

såväl kvalitativa studier där patienters upplevelser beskrivs likaså kvantitativa studier där 

patienter får skatta förekomsten av tvång. 

 

Slutsats 

Vårdpersonalens användande av informellt tvång har medfört negativa upplevelser och 

copingstrategier för patienter vilket formade subteman otillräcklig relation, risk för hotad 

värdighet, maktlöshet, defensiv- och ineffektiv stresshantering. I patienternas 

beskrivningar återfanns subtemat potential för förbättrad stresshantering som alternativ 

till informellt tvång som kan betraktas som personcentrerad vård. Dessa alternativ 

tillsammans med patienternas negativa upplevelser är de huvudsakliga verktyg som 

vårdpersonalen behöver använda sig av för att anpassa vården efter varje individs 

särskilda behov.  
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intervjuer förekom. 

 

Kvalitativ tematisk 

innehållsanalys. 

Fyra övergripande teman konstruerades 

utifrån deltagarnas erfarenheter av 

tvång från psykiatrisk vård: tvång som 

ett omfattande fenomen, tvång som 

frihetsberövande eller maktförhållande 

och tvång som sociala- och existentiella 

livshändelser. 
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Att öka förståelsen för 

påföljder av tvång. 

17 patienter deltog under 

seminariet. De var mellan 20- 

70 år gamla. 

 

Anteckningar från diskussionen. 

 

Tematisk analys. 

En modell presenterades med två vägar 

som resultat av uttryckt språkbruk som 

karaktäriserades av erfarenheter av 

större händelser med tvång och 

erfarenheter av upprepade mindre 

händelser med tvång. 
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